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Walory i atrakcje turystyczne Maroka 

 

Turystyka, w dzisiejszych czasach, to bardzo ważna dziedzina życia. Jest ona istotna z 

punktu wodzenia turysty, który szuka coraz bardziej ciekawych i niezwykłych miejsc do 

zwiedzenia, a także z punktu widzenia krajów, dla których jest ona czasem najistotniejszym lub 

jednym  z głównych źródeł dochodu.  

Rozwój turystyki pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy w bardzo różnych 

rejonach, zarówno rozwiniętych architektonicznie, jak i tych, na których zachowała się dzika 

przyroda i tradycyjne, pradawne zwyczaje. Pobudza gospodarkę i umożliwia rozwój. 

Turyści, zwłaszcza z Europy, coraz chętniej odwiedzają kraje egzotyczne. Możliwość 

łatwego i szybkiego przemieszczania się, kolorowe foldery biur podróży, zachęcają do 

wypoczynku w miejscach odmiennych niż te, które są znane z codziennego życia. 

Maroko to kraj niezwykły, urzeka nie tylko widokami, ale też zapachami, historią, 

tradycją i nowoczesnością jednocześnie. Dla Europejczyka to kraj egzotyczny i wyjątkowy. 

Przywodzi na myśl baśnie z dzieciństwa, a turysta czuje się w nim jak w magicznym świecie. 

Wiele biur podróży oferuje wycieczki do Maroka. Jego wielkim atutem są przez cały 

rok wysokie temperatury i różnorodność krajobrazu i kultur.1 

Każdy, nawet najbardziej wybredny turysta, znajdzie w tym kraju coś dla siebie, coś co 

pozwoli mu wypocząć, podziwiać, poznawać, przeżywać. 

Maroko jest najstarszym na świecie krajem muzułmańskim. Jego początki sięgają 

czasów przed Chrystusem, a jego zawiła i zmienna historia, wiele narodowości, jakie 

przewinęło się przez ten kraj, pozostawiły w nim wiele śladów, śladów niezwykle atrakcyjnych 

dla przybyszów.2 

Nazywane jest Bramą Afryki, a władzę sprawuje w nim król. W reklamach można 

przeczytać o nim jako o krainie znanej z „Tysiąca i Jednej Nocy”, z tajemniczą Szeherezadą i 

niezwykłą kuchnią w tle. 

Europejczyka w Maroku zachwycą z pewnością krajobrazy, góry, piękne plaże z 

dostępem do oceanu, czy morza,  pustynia.  

                                                 
1 http://www.tui.pl/wakacje-samolotem/blisko-i-cieplo/maroko (dostęp: 16.10.2013). 
2 Encyklopedia PWN (wydanie internetowe), http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=4574744 (dostęp: 

16.10.2013). 
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Zabytki i architektura odzwierciedlają dzieje, ale też są dowodem na życie w tym 

miejscu różnych narodowości i rozwijanie się różnych kultur.3 

Uliczki ruchliwe, kolorowe, pachnące, rano „żyją” zupełnie inaczej niż wieczorem, czy 

w nocy. Ta żywiołowość i zmienność powodują, że żaden turysta nie nudzi się przebywając 

całą dobę nawet na tej samej ulicy. 

W Maroku można spotkać niezwykłych ludzi i poznać ich niezwykłe zajęcia. Nie brak 

tu zaklinaczy węży, uzdrawiaczy, czy kuglarzy.  

Dużą popularnością zwiedzających cieszą się duże miasta Maroka, wśród nich 

Casablanca znana z amerykańskiego melodramatu oraz dawne miasta królewskie z 

prawdziwymi pałacami.4  

Jednak każdy zakątek tego kraju jest ciekawy i fascynujący. Występują tu przecież inne 

zwyczaje, żyją inne zwierzęta i rosną inne rośliny niż w innych miejscach świata. Wszystko to 

sprawia, że Maroko odwiedza coraz więcej turystów. Na placach większych miast można 

spotkać ludzi z całego świata. 

Turysta przyzwyczajony do wygody, ma do dyspozycji wiele restauracji i kawiarni oraz 

hotele o różnym standardzie. Nie brak tu także kramów, na których można kupić prawie 

wszystko. 

Do Maroka z Europy nie jest daleko, biura podróży oferują nawet jednodniowe 

wycieczki. Doskonała pogoda i położenie geograficzne umożliwia w tym kraju uprawienie 

wielu popularnych dziś sportów, takich jak windsurfing, czy nurkowanie.5 

Współczesny turysta jest wymagający. Oczekuje różnorodności i wygody. Spodziewa 

się także zaskoczenia, nowości i niezwykłości, niezapomnianych wrażeń i możliwości 

zrobienia pięknych pamiątkowych zdjęć, a do tego przystępnej ceny. Wszystkie te czynniki 

można znaleźć podczas wypoczynku w Maroku.  

W pracy kolejne działy poświęcono: 

• Historii kraju 

• Położeniu geograficznemu i warunkom klimatycznym 

• Faunie i florze 

                                                 
3 Z. Żyburtowicz, Maroko – fascynująca brama Afryki, źródło: http://turystyka.wp.pl/title,Maroko-

fascynujaca-brama-Afryki,wid,15686155,wiadomosc.html (dostęp: 15.10.2013). 
4 L. Pońc, Maroko jest meszi, źródło: http://turystyka.wp.pl/kat,1028191,title,Maroko-jest-

meszi,wid,14418173,wiadomosc.html (dostęp: 16.10.2013). 
5 http://www.tui.pl/wakacje-samolotem/blisko-i-cieplo/maroko/agadir/hotele;show,7829,hotel-tulip-inn-

oasis-aga11070?hotel=9826&m=h#/wylot=WAW&len=ln68&dt_from=22-11-2013&os_dorosle=2&hi_tab=hi-

attractions&only_tabs=1 (dostęp: 16.10.2013). 
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• Narodowościom, tradycji i kulturze 

Opisano także większe, cieszące się popularnością wśród turystów miasta i osobliwości 

wybranych miejsc.  

Rozdział poświęcono także przeglądzie ofert biur podróży. 

Zwrócono uwagę na różne rodzaje rozrywek i atrakcji proponowanych dla osób w 

różnym wieku i z różnymi zainteresowaniami. Kwestia ta jest bardzo istotną dla współczesnych 

turystów, gdyż popularne są wycieczki organizowane dla całych rodzin, a także wycieczki dla 

seniorów.  

Wzięto pod uwagę opinię turystów, którzy wrócili z Maroka i podzielili się swoimi 

spostrzeżeniami na temat własnych doświadczeń i przeżytych tam przygód.  

Pracę wzbogacono także fotografiami niektórych niezwykłych miejsc i budowli, które 

opisano. 

 

 

 

  

 

 

 


